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 قراءة في كتاب: 

 9محمد معتصم األعظمي -

 عنوان الكتاب: الموجز في قواعد اللغة الفارسية

 الكاتب: األستاذ شاكر عناية اهلل 

 المراجع: الدكتور أورنك زيب األعظمي

 الناشر: روزورد بوكس، نيو دلهي، الهند

 م6102سنة الطبع: يناير 

 روبية هندية 011السعر: 

لتعبَت العواطف وادلشاعر واخلياالت وما إىل ذلك ولذا يوجد كثَت  إن اللغات ىي وسيلة ىامة
يف بداية األمر حينما نقوم بدراسة اللغات فنجد لكل لغة دعامة و  .من اللغات يف العامل

وسيلة أو أساسية وأداة عجيبة تتنقل هبا األشياء اليت تقع عليها مشاعرنا إىل صورة اللفظ فال
واطرنا ومشاعرنا وأفكارنا إىل اآلخرين يف صورة األلفاظ ليست قل خالواسطة اذلامة اليت تن
ا اليت تستقل تعبَتات اللغة أصوذلمع ذلك جند كل لغة قواعدىا و ىي إال لغة فقط، و 

أصوذلا وإذا فقدت شيًئا منها فهي ومعانيها، فلذا مل تكن أية لغة كاملة بدون قواعدىا و 
وتتطور فيتم اعًتافها من رلتمع واًل مث تزدىر تعترب ناقصة، فمن ادلعروف أن اللغة تنشأ أ

 القواعد واألصول عليها وىكذا تكون اللغة لغة مستقلة.  بضبطقوم، فيقوم اجملتمع و 

عرفنا أن قواعد اللغة تلعب دوًرا بارًزا يف تطوير اللغة واعًتافها وقبوذلا عند اجملتمع ولقد 
كما   –اللغة الفارسية اليت  ومنهاغات دولية اللغات اليت تعترب لالنظر يف والقوم وإذا أمعنا 
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تصف كل لغة بقواعدىا، فقد بدأت اللغة توجدنا أسهل لغة تعلًما وتكلًما و  –نعتقد 

الذين جاءوا إليها فنشأت ىذه  ،سلطنة دذليلالفارسية يف اذلند على أيدي ادللوك ادلؤسسُت 
ند خلال القرن الرابع عشر، " يف اذلذ نعومة أظفار حكومة "سطلنة دذلياللغة وازدىرت من

وعمت اللغة الفارسية يف ىذه البلاد خلال حكومة التغلقيُت وادلغوليُت وترقت حىت صارت 
تعلم ىذه اللغة ومل تزل اللغة الفارسية لغة بلغة احلاكمُت واحلكومة فقام عدد كبَت من الناس 

الفارسية  تكتب باللغةوأحكامها رمسية يف عهد ادللوك ادلغوليُت فكانت فرامُت احلكومة 
أمَت  ومنهماللغة الفارسية  يفسهموا أن يبرز بعض العلماء الكبار اذلنود الذوىكذا فقد 

خسرو بن سيف الدين الدىلوي وزلمد بن يوسف بن علي ادلعروف بالسيد بنده نواز غيسو 
 ( دراز وغَتمها.گيسو)

، وىذا الكتاب للغة الفارسيةا قواعدا يف والكتاب الذي خصصناه للاستعراض عليو فهو أيضً 
كما ذكرنا آنًفا أن اللغة الفارسية صارت لغة رمسية يف و تكلم عن قواعد اللغة الفارسية دتاًما. ي

اىتمام بالغ يف اذلند خاصة  تتمتع مناذلند خلال حكومة ادلغول، وكما يف أيامنا ىذه ىي 
، الطلاب هاساتذة ويتعلماأل هامفيعل   ها احلكومية وغَت احلكوميةمدارسو  اجامعاهتيف 

فيحتاجون كلهم إىل القواعد لكي تسهل عملية التعلم والتعليم فنجد القواعد يف اللغة 
قد كتبت الفارسية اللغة قواعد أن األردوية واللغة اإلجنليزية مًعا، ولكن الحظنا مرة أوىل 

 العربية.  باللغة

م ختر ج األستاذ ادلرحوم 9191يد فمؤلف ىذا الكتاب ىو األستاذ شاكر عناية اهلل من موال
من دار العلوم بديوبند )والية أوترابراديش( مث التحق باجلامعة اإلسلامية )بالسعودية( وجامعة 
األزىر )مبصر( وعُت مشس كما هنل من ادلناىل العربية األخرى. وبعد فراغو من ىذه ادلناىل 

قرى حىت أصابو ادلرض فعاد إىل وطنو العلمية جعل يدر س بلاغة اللغة العربية يف جامعة أم ال
م. لقد ترك األستاذ ادلرحوم كتابات عديدة مبا فيها حتقيق 1192حيث تويف يف سنة 



 

 

919 

 ء(6102 يوليو -يناير) يبلالد
 

 911-981  قراءة في كتاب

 
 "ادلقامات احلريرية" يف أربعة رللدات. 

 49ىذا الكتاب الذي بُت أيدينا أيًضا من مؤلفات األستاذ ادلرحوم وىو موجز للغاية يف 
األعظمي مبراجعتو ونشره من اذلند كما مت نشره على شبكة  صفحة. قام الدكتور أورنك زيب

يبتدئ مبقدمة ادلراجع اليت ذكر فيها حياة الكاتب وأعماذلا مث تأيت ىذا الكتاب األلوكة. 
ترمجة سورة الفاحتة مع النص العريب ومن مث يبتدئ الكتاب مث  صور بعض أوراق الكتاب.

أقسام الكلام  ذكراللغة الفارسية مث  أجبديةعاديًا ب ، فيبدأ(قواعد اللغة الفارسية)ادلوجز يف 
التفصيل عن فيكتب مؤجًزا عن أقسام الكلام؛ االسم والفعل واحلرف، مث يتكلم بقدر من 

لفظي مث الؤنث ادلسماعي و الازي اجملؤنث ادلادلذكر وادلؤنث وادلشًتك و  أقسام االسم ويليها
النكرة وادلعرفة  نوعية كاتباألمثلة، مث يصف الوطريقتها بادلفرد وادلثٌت واجلمع يتحدث عن 

تصل وأقسامهما ادلنفصل و ادلضمَت الا كما يذكر مفصلًا عن الضمائر مبا فيها موطريقته
ومفردمها ومجعها مًعا، كذلك ينقل ضمائر الرفع والنصب واجلر مع نقل ادللاحظة يف األخَت، 

فيها ادلذكر وادلؤنث، أما ادلثٌت  فهو يقول: "إن كل الضمائر يف اللغة الفارسية يستوي
 فيستعمل لو ضمَت اجلمع".

عرفة والنعت واسم اإلشارة واالسم ادلوصول فهو ادلبحث ادلضاف إىل م يفادلؤلف  خيوضمث 
يًعا بالتمارين مًعا، فكذلك يتكلم بقدر من التفصيل عن طريقتها وأقسامها ويبينها مج

كافة ن  عجزة وخيرب القارئ و يف عبارة م أعلاهاألقسام ادلذكورة القناع عن  الكاتب كشفي
 . اجلوانب

ها التفصيل عن الفعل ادلاضي ويذيلادلؤلف إىل بيان أقسام الفعل فهو يتكلم ب بلغوىكذا ي
خرى للماضي؛ ادلاضي األقسام األادلاضي ادلطلق وإسناد الفعل ادلاضي إىل الضمائر و ب

يناقش  وكذااالستمراري وماضي التمٍت. ادلاضي الشكي وادلاضي و القريب وادلاضي البعيد 
عن الفعل ادلضارع  وفعل األمر والنهي فيفصل عن صوغ ادلضارع واألمر والنهي الكاتب 
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 وطريقتها إبراًزا عن النقاط اذلامة مًعا. 

يذكر ادلؤلف بعض األشياء اذلامة من اجلمل واألبيات واألمثال واحلكم فاجلزء من ىكذا و 
مل على إحدى عشرة مجلة تًتمجة العربية للتدريب على الًتمجة اليت تشاجلمل الفارسية مع ال
ما يكتب بعض األبيات الفارسية ، ك22الصفحة  علىهي توتن 21تبتدئ من الصفحة 

 ذكربشاكر ، ويف األخَت يقوم األستاذ 21إىل  21العربية مًعا يف الصفحات من  تهاترمجو 
فحة تتبدئ ص 91اليت حتتوي على و ها باللغة العربية األمثال واحلكم باللغة الفارسية وما يقابل

 . 41لى الصفحة عوتنتهي  11من الصفحة  

توضيًحا  النقاط اذلامة كافةوضح  ي إجياًزا تاًما إال أنوعن القواعد  ديثاحل يوجزولو أن األستاذ 
 .ت ادلوجزة السلسة البديعةذكر فيو ما وصلت إليو يداىا يف العبارايف

نو س جامع قي ماب فالكتوباجلملة   ظى بالقبوليحوبديع من نوعو يف اذلند، ونرجو أ
ة. العام  لدى قر اء اللغة الفارسي

 


